
Opravy vo Vedeckom výstupe 
 

3. Vedecký výstup (Knižné publikácie uviesť v Prílohe č. 3) 
 

PUBLIKAČNÁ, PREDNÁŠKOVÁ A EDIČNÁ ČINNOSŤ Počet v r. 2006 a 
doplnky z r. 2005 

1. Vedecké monografie * vydané doma  1 

2. Vedecké monografie vydané v zahraničí  

3. Knižné odborné publikácie vydané doma  
4. Knižné odborné publikácie vydané v zahraničí   

5. Kapitoly v publikáciách ad 1/  

6. Kapitoly v publikáciách ad 2/ 1 

7. Kapitoly v publikáciách ad 3/  

8. Kapitoly v publikáciách ad 4/   

9. Vedecké práce v časopisoch evidovaných 

           a/ v Current Contents 

           b/ v iných medzinárodných databázach 

 

18 

  5 Databáza ICEA 

 6 Databáza SCOPUS 
10. Vedecké práce v ostatných časopisoch 32                       2 

11. Vedecké práce v zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných, 
vydaných tlačou alebo na CD) 

           a/ recenzovaných 

           b/ nerecenzovaných  

 

71                         3 

12. Vedecké práce v zborníkoch rozšírených abstraktov  19                           2          

13. Recenzie vedeckých prác vo vedeckých časopisoch  

14. Prednášky a vývesky na vedeckých podujatiach s min. 30% 
zahraničnou účasťou 

 9 

15. Ostatné prednášky a vývesky   

16. Vydávané periodiká evidované v Current Contents   

17. Ostatné vydávané periodiká  3 

 

18. Vydané alebo editované zborníky z vedeckých podujatí  2                     2       

19. Vysokoškolské učebnice a učebné texty  

20. Vedecké práce uverejnené na internete 

           a/ v cudzom jazyku 

 



           b/ v slovenčine 

21. Preklady vedeckých a odborných textov  

* Publikácia prináša nové vedecké poznatky, alebo sa opiera o  vedecké práce. 

 

4. Vedecké recenzie, oponentúry 
 
Vyžiadané recenzie rukopisov monografií a vedeckých prác v 
zahraničných časopisoch, príspevkov na konferencie 
s medzinárodnou účasťou, oponovanie grantových projektov  

Počet v r. 2006 a 
doplnok z r. 2005 

 

5. Ohlasy  

 
CITÁCIE Počet v r. 2005 

 
Doplnok za r. 2004 

Citácie vo WOS   18  2 

Citácie podľa iných indexov a báz, napr. 
SCOPUS,  

 s uvedením prameňa 

  11 /ICEA; CSA/ 
   2 /AGRIS/FAO/ 

 

Citácie v monografiách, učebniciach a iných 
publikáciách 

367  1 

Pozn.: Pri všetkých položkách je potrebné uviesť len tie práce, ktorých aspoň jeden autor je 
spolu s adresou pracoviska uvedený v autorskom kolektíve (týka sa aj autorov uvedených pod 
čiarou – on leave, etc). Neuvádzať autocitácie. Citácie spracovať za ústav ako celok, nie iba 
sumarizovať podľa jednotlivých pracovníkov. Zoznam citácií stačí  dodať len v  jednom 
vyhotovení, prípadne iba v elektronickej forme. 
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